
Starcza 23.02.2021r.

Protok6f nr 2l2OZl.

z posiedzenia Komisji Budietu i Rozwoju Gminy Starcza dnia 22.02.202Lr.

Zgodnie zWznaczonym terminem, Komisja Bud2etu i Rozwoju Gminy Starcza zebrala siq
w niepelnym skladzie na posiedzeniu dnia 22.02.2021r. o godz. 14:00. Uczestniczqcy
w posiedzeniu czlonkowie komisji wedlug listy podpis6w na koicu dokumentu.

Pzewidywany pozqdek obrad itematow Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy Starcza:

1. Analiza wykonania budzetu w 2020 roku,
2. Ocena stanu finans6w gminy w 2020 roku,
3. Analiza SciqgalnoSci oplat za wodg, Scieki, odpady i czynsz oraz podatku od Srodk6w

transportowych, podatku rolnego i od nieruchomo6ci 2a2020 rok,
4. Sprawy r62ne.

Ad l .

Temat pzesunigty do rozpoznania na nastqpnych posiedzeniach komisji.

Adz.

Temat pzesuniqty do rozpoznania na nastgpnych posiedzeniach komisji.

Ad3.

Po analizie SciqgalnoSci oplat za wodq, Scieki, oplatza gospodarowanie odpadami
komunalnymi, oplat czynszowych oraz podatku od Srodkow transportowych oraz podatku
rolnego i od nieruchomo5ci i innych oplat lokalnych z tytulu Swiadczonych uslug dla
mieszkahc6w w 2020 r. stwierdzono.

Zaleglo6ci z tytulu w/w oplat na rzecz gminy Starcza wynoszq 141 738,69 zl.

Kwota zaleglo6ci na koniec 2020r. jest wigksza od kwoty zalegloSci ustalonej na koniec
2019r. Najwigksze zalegloSci stanowiq oplaty od Srodk6w transportowych, podatku od
nieruchomo6ci i oplaty adjacenckiej. Czq5c zaleglo5ci zostala uregulowana w 2021 roku.

Wykaz zalegloSci:

1. Zaleglo6ci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi 27 636,28 zl



2. Zaleglo5ci oplaty za dostawq wody i odbi6r Sciek6w - 10 540,16 zl
3. ZalegloSci oplat od Srodkow transportowych- 30 324,64 zl
4. Zaleglo6ci podatku rolnego i od nieruchomo6ci - 33 211,59 zl
5. Zaleglo6ci oplaty adjacenckiej - 34 521,58 zl
6. Zaleglo6ci oplat czynszowych - 5 504,44 zl

Razem 141 738.69 zl

Wigkszo6c zalegfo6ci w porownaniu do 2019r. znacznie wzrosla, kwota zaleglo6cijest okolo
dwukrotnie wy2sza. Wyslano kilkaset upomnieh w tym najwigcej 305 dotyczEcych podatku
rolnego i od nieruchomo6ci oraz2Q0 dotyczqcych oplat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Mo2na Wzypuszczac,2e panujqca pandemia pzyczynila sig takze do wzrostu
zalegloSci.

Niezale2nie od prowadzonej windykacji dlugow stan zadlu2enia wzrasta.

Ad4.

W zwiqzku z zapowiadanq w najbliZszych dniach sesjq specjalnq, materialy i propozycje
uchwal pzygotowane na najblizszq sesjg (24.02.2021) zreferowal wojt gminy i skarbnik
gminy. Propozycje uchwal dotyczqce zmian bud2etowych i zmian w WPF om6wila skarbnik
gminy.

Projekty uchwal najblizszej sesji:

1. zmieniajqcej uchwatq w sprawie ustalenia regulaminu okreSlajqcego niekt6re zasady
wyn ag radz ania za prace or az zasady ptzyznawa n ia na uczycie lo m zatrud n i onym
w o6wiatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Starcza dodatk6w do
wynagrodzenia zasadniczego, nagr6d,

2. w sprawie rozpatrzenia wniosku o zakup i zainstalowanie na terenie gminy
zewngtznego miernika jakoSci powietza,

3. w sprawie podjqcia pzez gminq Starcza dzialalnoSci w zakresie telekomunikacji,
4. w sprawie zmian w budzecie gminy Starcza na 2021 rok,
5. w sprawie zmian w bud2ecie gminy Starcza na 2021 rok.

Pzedyskutowano zaproponowane projekty uchwal. Zdaniaradnych odnoSnie zainstalowania
na terenie gminy miernika jako6ci powietrza byly podzielone. Komisja Skarg, Wniosk6w
i Petycji do kt6rej wplynql wniosek o instalacjg w/w miernika uznala wniosek za niezasadny.
Najwigcej kontrowersjiwywolal projekt uchwaly w sprawie podjqcia pzez gminq dzialalnoSci
w zakresie telekomunikacji. W ramach pzynale2no5ci do Stowazyszenia ds. Rozwoju
Spoleczeristwa I nformacyj nego, Subreg ion u P6lnocnego Wojewodztwa Slqskiego g m ina
mialaby prowadzi6 dzialalno56 telekomunikacyjnq, dostarcza6 sieci telekomunikacyjne lub
zapewnia6 dostgp do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej kilka lat wcze6niej na
terenie gminy, ale nie wykozystanejw pelni do tej pory. Radni stwierdzili, ze posiadajqzbyt
malo informacji na temat istniejqcej infrastruktury, jej mo2liwo6ci i rozwoju w pzyszlo5ci, wigc



zaproponowali wycofanie uchwaly z pozqdku obrad sesji do chwili wyjaSnienia tematu i
pozyskania informacji ze strony os6b kompetentnych.

W sprawach roZnych pzedyskutowano i poruszono wiele spraw i temat6w.

Poruszono temat kolejnej ju2w tym roku sesji specjalnej. Radni zapytali, czy sesja tego typu
musi by6 konieOznie terazzwolywana, w perspektywie planowej marcowej sesji zwyklej? Czy
projekt uchwaly telekomunikacyjnej nie mo2e poczeka6 do nastgpnego miesiqca?

Zapytano w6jta jak wyglqda iloS6 zbieranych w tym roku odpadow komunalnych i wysoko6c
faktur wystawianych w zwiqzku z tym.

Na komisji radni zapoznali sig z pismami i dokumentami na biezqco wplywajqcymi do
naszego uzqdu.

Pzedstawiony zostal czNonkom komisji protok6l popzedniego posiedzenia Komisji Bud2etu
i Rozwoju Gminy Starcza.

Wyczerpane zostaly tematy pozqdku obrad komisji i przewodniczqcy zakohczyl jej
posiedzenie.
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